ДОГОВІР
про надання послуг ______
м. Івано-Франківськ

«____» ____________ 2021 р.

________ФОП_____________________________, (надалі іменується - «Замовник»), який діє на підставі запису
в ЄДРПОУ №запису_____від ______, що є платником _____________з однієї сторони, та Товариство з
обмеженою відповідальністю «Прикарпатенерготрейд» (надалі іменується - «Виконавець»), в особі
заступника директора з питань продажу Білоголовки Уляни Мирославівни, яка діє на підставі довіреності №76
від 19.10.2020 р., з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона» уклали
цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе
зобов’язання розміщувати на рахунку-повідомленні інформаційний матеріал згідно заявки Замовника, та
доставляти рахунок-повідомлення з інформаційним матеріалом до отримувачів рахунку, а Замовник
зобов’язується прийняти та своєчасно оплатити дану послугу.
1.2. Зміст та форма інформаційного повідомлення погоджується двома Сторонами протягом 3 днів з моменту
отримання замовлення.
1.3. Розрахунок наданих послуг здійснюється з врахуванням територіального поширення рахунків-повідомлень
та площі розміщення (мм.2) інформаційних повідомлень.
1.4. Приймання наданих послуг здійснюється Сторонами щомісячно шляхом підписання Акту наданих послуг.
2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартість послуг зазначається в рахунку-фактурі, сформованому Виконавцем з врахуванням
територіального поширення рахунків-повідомлень та площі розміщення (мм.2) інформаційних повідомлень на
рахунку-повідомленні.
2.2. Замовник зобов’язаний здійснити 100% передоплату замовлених послуг протягом 3 робочих днів після
отримання рахунку.
2.3. Розрахунок здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок
Виконавця.
2.4. Виконавець направляє на адресу Замовника два примірники Акту наданих послуг. Замовник у випадку
відсутності зауважень підписує та повертає Виконавцю один примірник Акту наданих послуг протягом 7 робочих
днів.
2.5. Вартість послуг з розміщення інформаційного повідомлення на рахунку-повідомленні зазначено в
Додатку 1.
2.6. Якщо Замовник бронює три блоки для розміщення інформаційного контенту та здійснює оплату наданих
послуг шляхом перерахування коштів на рахунок або бронює розміщення інформаційного повідомлення для
розміщення на рахунку-повідомленні Виконавця впродовж 3 місяців та здійснює оплату даної послуги за кожен
такий місяць, то він претендує на знижку.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Замовник зобов’язаний:
- надати Виконавцю зміст інформаційного повідомлення для формування макету рахунку-повідомлення;
- погодити шаблон інформаційного повідомлення, який буде розміщено на рахунку-повідомленні;
- здійснювати оплату за надані послуги на основі отриманого рахунку в розмірі і в строки, передбачені цим
Договором;
- прийняти від Виконавця надані послуги, якщо вони відповідають умовам Договору, підписати Акт наданих
послуг та відправити його Виконавцю.
3.2. Замовник має право:
- відмовитись від надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору і вимагати від
Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання
Виконавцем взятих на себе обов’язків за цим Договором;
- надавати пропозиції щодо формування макету для розміщення інформаційного повідомлення на рахункуповідомленні Виконавця;
- звертатися до Виконавця з проханням розміщення інформаційного повідомлення з визначеною тривалістю
протягом 1 року, з моменту укладення даного Договору.
3.3. Виконавець зобов’язаний:
- забезпечити належним чином виконання послуг, визначених Договором;
- забезпечити формування рахунку на оплату та Акту наданих послуг Виконавцю;
- при неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги, негайно повідомити про це Замовника.
3.4. Виконавець має право:

- отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;
- пропонувати Замовнику дизайнерські рішення на власний розсуд сформованих макетів.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим
Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне
виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
4.2. Замовник несе відповідальність за інформаційне наповнення рекламного матеріалу на рахунку-повідомленні
Виконавця, та його відповідність вимогам Закону України «Про рекламу».
4.3. У разі порушення Замовником термінів оплати, передбачених пунктом 2.2. цього Договору, він сплачує пеню
у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.
4.4. У разі порушення Замовником строків надання інформаційного матеріалу, Виконавець звільняється від
обов’язку розміщення його у рахунку-повідомленні у поточному місяці та не повертає кошти за розміщення
інформаційного матеріалу (за умови здійсненої проплати).
4.5. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не
з їх провини. Сторона звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів
для належного виконання зобов’язання.
4.6. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання
умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо
вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, визначеному відповідним чинним в Україні
законодавством.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання Договору і діє до «31» грудня 2021 року, але в будь-якому
випадку – до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
5.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало
місце під час дії цього Договору.
5.3. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені виключно за взаємною згодою Сторін, що
оформляється додатковою угодою до цього Договору та підписані уповноваженими на те представниками
Сторін.
5.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним,
регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
5.5. Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну
силу, по одному для кожної зі Сторін.
5.6. Сторони домовились, що Замовник, за умови належного виконання своїх обов’язків за Договором, має
переважне право перед іншими особами на продовження Договору або укладення нового договору.
5.7. За відсутності заперечень зі сторони Виконавця, за один місяць до моменту завершення строку дії цього
договору, договір вважається поновленим на тих же умовах на той строк.
5.8. Замовник є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах
5.9. Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах.
6.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП чи ТОВ
Юридична адреса
IBAN та відділення банку ( для юридичних осіб)
МФО
ЄДРПОУ (для юридичних осіб)
ІПН
Номер телефону на якому є вайбер або
Е-mail

ТОВ «Прикарпатенерготрейд»
Адреса: 76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Надрічна, 4-Б
IBAN: UA823005280000026005455061657
АТ "ОТП Банк", Україна ,
МФО 300528
ЄДРПОУ 42129720
ІПН 421297209151
Заступник директора
з питань продажу

______________________/

ФІО

/

______________________/ Білоголовка У.М./

Додаток № 1
до Договору про надання послуг
від «____» _________ 2021 року

Ціна за один блок розміром 65*45 мм
Зворотня сторона
грн. з ПДВ

№

Район

1.

Богородчанський

1000,00

2.

Верховинський

600,00

3.

Галицький

1000,00

4.

Городенківський

1000,00

5.

Долинський

1500,00

6.

Івано-Франківськ

4100,00

7.

Тисменицький

1500,00

8.

Калуський

2000,00

9.

Коломийський

2300,00

10.

Косівський

1300,00

11.

Надвірнянський

1400,00

12.

Рогатинський

700,00

13.

Рожнятівський

1100,00

14.

Снятинський

1100,00

15.

Тлумацький

900,00

16.

Яремчанський

800,00

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ
ТОВ «Прикарпатенерготрейд»
Адреса: 76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Надрічна, 4-Б
IBAN: UA823005280000026005455061657
АТ "ОТП Банк", Україна ,
МФО 300528
ЄДРПОУ 42129720
ІПН 421297209151
Заступник директора
з питань продажу

______________________//

______________________/ Білоголовка У.М./

