ДОГОВІР №
м. Свалява

«____» ____________20___ р

Фізична особа-підприємець Годя Марія Михайлівна (іпн. 2088804549), надалі
«Виконавець», в особі Годя Марії Михайлівни, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців,
з
одного боку, та
____________________________іпн.________________, надалі «Замовник», з іншого боку,
уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за вимогою
Замовника надавати послуги по обслуговуванню та консультуванню програмного забезпечення
«УкрСклад», а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити вартість послуг Виконавцю за
виконані роботи.
2. Ціна Договору та порядок розрахунків
2.1. Вартість послуг, передбачених розділом 1 «Предмет договору», оплачується згідно актів
виконаних робіт.
2.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом оплати суми, на підставі акту виконаних
робіт протягом 10-ти днів.
3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Замовник зобов’язаний:
3.1.1. Приймати надані послуги згідно з Актом здачі- прийняття послуг;
3.1.2. Надавати Виконавцю всю необхідну для надання послуг інформацію;
3.1.3. Надати персоналу Виконавця доступ до місця надання послуг за умови дотримання вимог
внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, правил охорони праці, пожежної безпеки на
робочих місцях, що діють у Замовника.
3.2. Замовник має право:
3.2.1. Контролювати надання послуг.
3.3. Виконавець зобов’язаний:
3.3.1. Забезпечити належне виконання передбачених послуг по обслуговуванню та
консультуванню програмного забезпечення «УкрСклад».
3.4. Виконавець має право:
3.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги згідно розділу 2 цього
Договору;
3.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати
цей Договір, повідомивши про це Замовника у місячний строк;
3.4.3. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором;
3.4.4. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором.
4. Відповідальність Сторін
4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену законами України.
5. Порядок вирішення спорів
5.1. Усі спори, що виникають у зв’язку з цим Договором або пов’язані з ним, вирішуються
Сторонами шляхом переговорів.
5.2. У випадку неможливості досягти згоди протягом 30 днів, спір передається на розгляд в
Господарський суд за місцезнаходженням відповідача.

6. Обставини непереборної сили
6.1. Сторона, що порушила умови цього Договору, цілком звільняється від відповідальності, якщо
причиною такого порушення стали обставини непереборної сили (іменовані надалі "ФОРСМАЖОР"), які знаходяться поза сферою контролю Сторони, що порушила умови цього Договору,
про існування яких ця Сторона не знала і не повинна була знати в момент укладання Договору, за
умови, що вказані обставини зробили виконання Стороною своїх зобов’язань неможливим.
Такими обставинами є: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, епідемії, катастрофи, пожежі,
будь-які військові дії, страйки, забороняючи акти влади, та інші обставини подібного роду.
6.2. Сторона, що не виконала умови, повинна у письмовій формі сповістити іншу Сторону про
виникнення форс-мажору і прийняти всі заходи для зменшення збитків іншої Сторони.
6.3. У разі виникнення форс-мажору, строк виконання зобов’язань за Договором продовжується
на час дії форс-мажору.
7. Заключні положення
7.1. Умови надання послуг, зобов’язання та відповідальність Сторін, порядок прийняття та
вартість послуг, визначені цим Договором.
7.2. В усьому, що не обговорено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
7.3. Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, Сторони дають згоду на
використання їх персональних даних іншою Стороною, у зв'язку зі вступом у договірні
відносини.
7.4. Цей Договір набирає чинності з дня підписання та діє до ___________________ 20__ року.
7.5. Ніякі зміни в цей Договір не можуть бути внесені без складання письмової угоди, завіреної
вповноваженими представниками обох Сторін.
7.6. Додаткові послуги, не передбачені цим Договором, надаються на умовах окремого
Договору, що укладається Сторонами.
7.7. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному
примірнику для кожної зі Сторін.
8. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП Годя Марія Михайлівна
Адреса: 89321, Закарпатська обл.
Свалявський р-н.,
с. Солочин 14
Тел.: +380506523424
Банк: ПАТ КБ «ПриватБанк»
МФО: 312978
ОКПО: 2088804549
Р/Р: 26001053916841
ІПН: 2088804549
__________________________ М.М.Годя
Мп
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___________________
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