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Договір № ____________ 

про надання інформаційно-консультаційних послуг 

 

м. Хмельницький                                                                   «___» __________ 2019 р. 

 

ТОВ «_______________», надалі «Замовник» в особі директора ___________, що діє 

на підставі Статуту з однієї сторони, та ТОВ «___________», надалі «Виконавець» в особі 

директора ____________________, що діє на підставі Статуту разом – Сторони, уклали цей 

Договір (далі - Договір) про нижченаведене: 

1. Предмет договору 

1.1. Виконавець бере на себе обов’язок надати представнику Замовника інформаційно-

консультаційні послуги з питань участі в електронних земельних торгах у формі 

аукціонів на право оренди ділянки площею _________ га, кн ________________________, 

за адресою: _______________ (за межами н.п.) (надалі - Послуги) на умовах, передбачених 

цим Договором.  

2. Ціна договору та порядок розрахунків 

2.1. Ціна Договору є звичайною та складає: _________ грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) 

без ПДВ.  

2.2. Оплата за Договором здійснюється в національній валюті України, у безготівковій 

формі шляхом перерахування Замовником відповідної грошової суми на поточний рахунок 

Виконавця.  

2.3. Замовник здійснює оплату у розмірі 100% за фактично надані Послуги, 

передбачені п.1.1. Договору не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання від 

Виконавця рахунку-фактури, оформленого належним чином після підписання обома 

Сторонами Акту наданих Послуг.  

3. Порядок здачі та приймання послуг 

3.1. Після закінчення надання Послуг Виконавець складає Акт наданих Послуг та 

передає його Замовникові. 

3.2. Послуги вважаються прийнятими Замовником в день підписання Сторонами Акту 

наданих Послуг.  

4. Обов’язки сторін 

4.1. Замовник зобов’язаний: 

4.1.1. Оплатити Послуги Виконавця у розмірі та у строки, зазначені в цьому Договорі. 

4.1.2. Для отримання Послуг направити представника. 

4.2. Виконавець зобов’язаний: 

4.2.1. Надавати Послуги, передбачені цим Договором у зазначені строки. 

4.2.2. У випадку неможливості (з поважної причини) надання Послуг, повідомити про 

це Замовника за три дні до початку надання послуг.  

5. Відповідальність сторін 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони 

несуть відповідність згідно з чинним законодавством України.   

5.2. У випадку несвоєчасної оплати за надані Послуги згідно з п. 2.3. Договору 

Замовник оплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ, яка діяла на період 

укладення договору, за кожен день прострочення. 

5.3. Жодна із сторін не має права передавати третій особі права та обов’язки за цим 

Договором без письмової згоди на те іншої Сторони. 

 

6. Обставини непереборної сили 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не 

існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, 

стихійне лихо, епідемія, бойові дії тощо). 

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за Договором унаслідок дії 

обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з 

моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 
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6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 

документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншого 

уповноваженого органу. 

6.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 

(тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати 

Договір.  

7. Вирішення спорів 

7.1. Усі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути в зв'язку з виконанням умов 

Договору, вирішуються уповноваженими представниками Сторін шляхом проведення 

переговорів. 

7.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей та суперечок при проведенні 

переговорів, вони підлягають розгляду відповідно до чинного законодавства України в 

судовому порядку.  

8. Строк  дії договору 

8.1. Договір вступає в силу з моменту його укладання Сторонами та діє до його 

повного виконання.  

 

9. Інші умови. 

9.1. Договір складено у двох оригінальних примірниках, українською мовою, по 

одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу. 

9.2. Будь-які зміни чи доповнення до Договору, будуть дійсними та обов'язковими для 

виконання лише за умови їх взаємного узгодження Сторонами та письмового оформлення у 

вигляді Додатку або Додаткової угоди до Договору, які після підписання їх Сторонами 

стають невід'ємною частиною Договору. 

9.3. Сторони зобов’язуються негайно повідомити одна одну письмово про зміну своїх 

реквізитів. 

9.4. У відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» кожна 

Сторона підтверджує, що представники відповідної Сторони, персональні дані яких може 

отримати інша Сторона у процесі виконання Договору, надають дозволи на обробку їх 

персональних даних для мети, пов’язаної із виконанням Договору. Сторона, яка отримала 

персональні дані про будь-якого представника іншої Сторони звільняється від обов’язку 

повідомляти відповідного представника про передачу його персональних даних іншій 

особі, за умови, що така передача зумовлена виконанням Договору, або вимогами чинного 

законодавства України. 

9.5. Виконавець має статус платника податку єдиного податку з обліковою ставкою 

5%.  

10. Юридичні адреси сторін: 

 

ЗАМОВНИК: 

ТОВ «_______________» 

Юридична адреса:__________________ 

Адреса для листування_______________ 

Код ЄДРПОУ:_______________________ 

р/р №______________________________ 

в АТ ______________________________ 

Контактний телефон:________________ 

E-mail:_____________________________ 

 

________________ ПІБ 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

 ТОВ «_______________» 

Юридична адреса:__________________ 

Адреса для листування_______________ 

Код ЄДРПОУ:_______________________ 

р/р №______________________________ 

в АТ ______________________________ 

Контактний телефон:________________ 

E-mail:_____________________________ 

 

________________ ПІБ 

 

 


