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Договір № 1 
на надання послуг 

по об'єкту «Поточний ремонт приміщення музейної кімнати О.Братушки 
Комунальної установи Сумський навчально-виховний комплекс №16 імені 

Олексія Братушки "Загальноосвітня школа І-Ш ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" Сумської міської ради » 

М , С У М И « О і » 2018 р. 

Замовник: Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс №16 імені Олексія 
Братушки «Загальноосвітня школа І-Ш ступенів-дошкільний навчальний заклад» Сумської міської 
ради, в особі директора Олени Сергіївни Стайко, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і Підрядник: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «СК-Регіонбудсервіс», в особі директора Сергія Вікторовича 
Абрамовича, який діє на підставі Статуту та ліцензії на виконання робіт № 59-Л від 13.12.2017 року, з 
іншого боку, уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору. 
1.1. Підрядник бере на себе зобов'язання своїми та залученими силами і з а с о б а м и , надати послуги по об'єкту: 
«Поточний ремонт приміщення музейної кімнати О.Братушки Комунальної установи Сумський 
навчально-виховний комплекс №16 імені Олексія Братушки "Загальноосвітня школа І-Ш ступенів -
дошкільний навчальний заклад" Сумської міської ради », відповідно до затвердженої документації в 
обумовлений договором строк. 
1.2. Замовник зобов'язується надати Підряднику об'єкт для надання послуг по поточному ремонту, у 5 
денний строк, після підписання договору, забезпечити своєчасне фінансування. 

2. Ціна договору. 
2.1. Договірна ціна послуг, що доручена Підряднику за цим договором складає 110 000 грн. 00 коп 
(Сто десять тисяч грн. 00 коп.). В т.ч. ПДВ - 18 333,33 грн. 
2.2. Договірна вартість динамічна і може переглядатися сторонами за наступними умовами: 
зміна обсягів і складу робіт; необхідність врахування інфляційного ринкового подорожчання; прийняття нових 
законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість послуг; виконання аварійних робіт та 
ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій; виконання непередбачених робіт; суттєва відмінність 
фактичних умов виробництва від проектних, передбачити які при узгодженні ціни Підрядник не міг. 
2.3. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом 
укладання додаткових угод, які є невід'ємною частиною цього договору. 

3. Строки надання послуг. 
3.1. Надання послуг по предмету договору в межах виділених коштів розпочинається у 2 денний строк 
після підписання і повинно завершитись не пізніше двадцяти календарних днів. 
3.2. Послуги вважаються виконаними після підписання акту прийняття наданих послуг. 

4. Розрахунки і платежі. 
4.1. Замовник здійснює платежі за надані послуги на підставі акту прийняття наданих послуг (форма КБ-2В), 
складеному у відповідності з положеннями чинних ДБН та ВБН, підписаного уповноваженими 
представниками сторін Замовника та Підрядника. 
4.2. Акт прийняття наданих послуг готує Підрядник та передає для підписання уповноваженому представнику 
Замовника у строк не пізніше першого числа місяця, що слідує за звітним. Уповноважений представник 
Замовника напротязі трьох днів перевіряє реальність акту і підписує його в частині фактично виконаних 
робіт. 
4.3.Замовник компенсує безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також 
прибуток, адміністративні витрати, податки, збори, обов'язкові платежі, титульні тимчасові будівлі та 
споруди, заготівельно-складські витрати в повному обсязі згідно з кошторисом. 
4.4. Кінцеві розрахунки з Підрядником здійснюються протягом 5 календарних днів після підписання акту. 

] служби У к р а ї н и у м .Сумах С у м с ь к о ї області 

5. Зміни проектної документації і обсягів^^ййй пШлуг? " я 0 

5.1. Замовник має право вносити зміни і доповнення в обсягах послуг. Підрядник зобов'язаний врахувати ці 
зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 20 днів до надання послуг, за винятком/випадків, коли він 
професійно не в змозі виконати додаткові послуги. — - г--̂  < 
5.2.Такий перегляд оформляється Додатковою угодою. ,,„: 

6. Страхування ризиків. !Іла 

6.1. Страхування ризиків проводиться у відповідності до діючого законодавства ЇЩ ІНШИХ нормативних 
документів. 
6.2. Замовник визначає ризики, страхування яких є обов'язковим. 
6.3. Підрядник, в обгрунтованому розмірі, включає кошти на покриття ризику в договірну ціну. 

7. Надання послуг. 



7.1. Підрядник надає послуги згідно з вимогами документації, будівельних норм і правил, а Замовник 
здійснює контроль у відповідності до документації і технічних умов. 

8, Здача і приймання наданих послуг. 
8.1. Здавання - приймання наданих послуг оформляється актом, підписання якого визначає момент 
передачі наданих послуг Замовнику. 

9. Порядок врегулювання спорів. 
9.1 Питання, не врегульовані цим договором, вирішуються відповідно до діючого законодавства. 
9.2. Всі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди у судовому порядку. 

10. Строк дії договору 
10.1. Цей договір вступає в дію в день його підписання сторонами і діє до 31.12.2018 року. 
10.2. У разі затримки з розрахунками, строк дії договору продовжується до повного розрахунку з Підрядником. 
10.3. Дострокове розірвання можливе лише за умови згоди на це Сторін. Одностороннє розірвання договору не 
допускається, крім випадків, коли одна із сторін систематично не виконує своїх зобов'язань за договором. 

11. Додатки до Договору 

До Договору додається: 
договірна ціна; 
локальний кошторис; 
підсумкова відомість ресурсів. 

Додатки є невід'ємною частиною Договору. 
12. Інші умови. 

11.1. Даний договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із 
сторін договору. 
11.2. Всі зміни та доповнення до цього договору є його невід'ємною частиною. ІЛ= 

! 'ІП'%. 

13. Юридичні адреси та реквізити Сторін 

Замовник Підрядник 

Комунальна установа Сумський навчально-
виховний комплекс №16 імені Олексія 
Братушки «Загальноосвітня школа І-ІП 
ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Сумсьгаиміської ] 

£Іна,12 

бласті 
од 1,02348 

(О.С.Стайко) 

ТОВ «СК-Регіонбудсервіс» 

40011 м.Суми вул.Рибалка,2 

р/р 26004394346000 АТ «УкрСиббанк» 
МФО 351005 Код 35539952 
Інд.под номер 355399518190 
Свідоцтво 100082866 ' ') г' 

^ л . (0542) 78 
и 

/ г -Тел 
(С.В.Абрамович) 



Договір № 12 

Послуги по перевірці дорожніх транспортних засобів під час проведення технічного 
огляду. 

м.Суми «04» квітня 2018 року 

Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс №16 імені Олексія Братушки 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради, 
надалі - Замовник, в особі директора Стайко Олени Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони, та ,„.-.— 1 
Фізична особа-підприємець «Кругляк Дмитро Юрійович» в особі К$$Щяка Дмитра Юрійовича, на 
далі - Виконавець який діє на підставі Свідоцтва, і є платником єдиного податку (III група), 
сторони. 
Разом - Сторони уклали Даний Договір про наступне: 1 

1. Предмет договору Л Ш 
1.1 На вимогу Замовника Виконавець зобов'язується виконати послуги по муре* 

транспортних засобів під час проведення технічного огляду, а Замовник зобов'язується 
приймати виконані послуги та сплачувати їх на умові цього Договору. ( / 

2. Порядок перевірки дорожніх транспортних засобів під час проведення 
технічного огляду. 

2.1 Замовник зобов'язаний виконувати всі вказівки представника Виконавця з правильної 
експлуатації, та збереження транспортного засобу і допускати до роботи працівників, які 
пройшли спеціальний курс навчання. Персонал Замовника, що експлуатує транспортні засоби, 
зобов'язаний також виконувати правила експлуатації запропоновані заводом - виготовлювачем. 
У випадку порушення цього пункту Даного Договору Виконавець не несе відповідальність за 
роботу цього транспортного засобу. 

2.2 Перевірка дорожніх транспортних засобів під час проведення технічного огляду Замовника 
здійснюється за адресою Виконавця : м. Суми, вул. Чернігівська 4. 

2.3 Замовник зобов'язаний визначити для зв'язку з Виконавцем, та для оформлення необхідної 
документації відповідальну особу, в обов'язки якої входить експлуатація транспортного засобу, 
що обслуговується. 

2.4 Представник Виконавця після перевірки транспортного засобу передає представнику 
Замовника протокол перевірки технічного стану , що завіряється підписом уповноваженого 
представ та печаткою. 

2.5 Замовник може представити машину на повторне інспектування тільки за умовою усунення всіх 
виявлених невідповідностей і у термін, заздалегідь узгоджений з інспекційним органом. Якщо 
цей термін менше трьох діб, то інспектуванню підлягають тільки виявлені невідповідності і 
додаткова оплата за повторну перевірку не проводиться. В іншому випадку машина підлягає 
повторному повному інспектуванню після здійснення повторної оплати у повному обсязі. 

2.6 Виконавець несе відповідальність за збереження, та цілісність транспортного засобу, що 
передається на перевірку. 

3. Вартість послуг, та порядок розрахунків. 
3.1 Замовник проводить розрахунки з Виконавцем за послуги по перевірці дорожніх транспортних 

засобів під час проведення технічного огляду акта виконаних робіт, шляхом безготівкового або 
готівкового перерахування суми коштів, на поточний банківський рахунок Виконавця. 

3.2 Акта виконаних робіт складає Виконавець, та передає два його підписаних примірники 
Замовникові. Замовник зобов'язаний у день одержання Акта виконаних робіт наданих послуг 
підписати його, та передати один підписаний примірник Виконавцю. 

3.3 Акти виконаних робіт наданих послуг мають бути підписані Сторонами, та скріплені ЇХНІМИ 
печатками. 

3.4 Вартість договору складає 400.00 (чотириста) грн.00 коп. без ПДВ. 



4. Відповідальність сторін. 
4.1 За прострочку сплати «Покупець» сплачує пеню в розмірі 1% облікової ставки НБУ за кожний 

день прострочки. 
4.2 За невиконання термінів виконання послуг «Продавець» сплачує пеню в розмірі 1% облікової 

ставки НБУ за кожний день прострочки від вартості не наданих послуг. 
4.3 Жодна іа сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх 

зобов'язань по цьому договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією 
обставин непереборної сили (форс-мажор обставин). Сторона для якої склались такі обставини, 
зобов'язана терміново повідомити у письмовій формі іншу сторону. 

5. Термін дії договору. 
5.1 Договір набуває чинності з дня підписання та діє до 31 грудня 2018 року. 
5.2 Договір може бути розірваний до закінчення терміну з попередженням однієї із Сторін за один 

місяць. 
5.3 Внесення змін, доповнень до Договору здійснюється сторонами шляхом підписання додаткових 

угод. 
5.4 Спори, що виникають у зв'язку з виконанням Сторонами умов Договору вирішуються шляхом 

переговорів, а в випадку не досягнення згоди передаються на розгляд господарського суду. 
5.5 Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. 

б.Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін. 

Замовник 

КУ Сумський НВК №16 ім. О. Братушки 
«ЗОНІ І-Ш ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» СМР 
40020, м. Суми, вул. Шиїнкіна, 12 
МФО 837013, ЄДРПОУ 21102348 
Р/р 35414029063323 у ~ 
ГУДКСУ у Сумській обл. 

Виконавець 

ФОП «Кругляк Д. Ю.» 
Сумська обл., Сумський р-н, 
с. Токарі, пров. Польовий 29 
Код 2922211017 
Р/р 2600247253 в СОД ВАТ 
«Райффайзен банк Аваль» 
МФО 380805 
Телефон (0542) 61-51-74 

Підпис 
Ш.Б. 

, М.П. 
Іі 'ішїтро * іі 

г '̂ Сумс ьК'ї-̂  



Договір № 55-у від С&.Р4.2018 року 
м. Суми 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
Д Е Р Ж П Р А Ц Г , 
названий у подальшому "Виконавець", в особі директора Ільченка М.С., який діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони, та 

Комунальна установа Сумський НВК №16 імені Олексія Братушки "загальноосвітня школа І-Ш 
ступенів - дошкільний навчальний заклад" Сумської міської ради, 
названий у подальшому "Замовник", в особі директора Стайко О.С., який діє на підставі Статуту, з другої 
сторони, уклали цей договір про наведене нижче: 

1. Предмет договору 
1.1. "Замовник" доручає, а "Виконавець" бере на себе надання послуг відповідно до кошторисних 
призначень з проведення навчання посадових осіб і провідних спеціалістів, зазначених в додатку №3 
"Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", 
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. №15 в кількості 1 особи (осіб). 

2. Вартість послуг та порядок розрахунків 
2.1. Кошти за надані послуги згідно з цим договором "Замовник" перераховує на поточний рахунок 
"Виконавця" протягом 5 банківських днів після надання послуг і підписання Акту прирмшиякГіадшїняо? казначейської 
наданих послуг обома сторонами. 
Оплата здійснюється за рахунок бюджет)1: 

(державного, відповідного місцевого чи іншого бюджету) 

відповідно до кошторису, затвердженого 

служби України у м.Сл\«§» Сумськси област і ! 
Ззресстг . с іВ-»" ;.• 7.- в з я т о пеі оЗГІК ' 

І 

тгг 

Вартість послуг 
ПДВ 20% 

РеесП-'ШІЯНІІИ < 
КЕКВ, .. 

С.Тдіііг 

55,05 грн. 
у 7 і 

Всього до сплати 330.30 грн. 

Сума прописом: Триста тридцять гривень 30 копійок 
Вартість послуг може бути переглянута у випадку встановлення "Виконавцем" більшого об'єму послуг під 
час безпосереднього виконання Договору ніж було зазначено у заяві "Замовником". У разі виникнення 
обставин, що зумовлюють необхідність підвищення договірної ціни, сторони складають додаткову угоду до 
цього Договору. Додаткова угода до цього Договору підписується уповноваженими представниками обох 
сторін та підтверджується печатками сторін. 

3. Відповідальність сторін 
3.1. За невиконання, або неналежне виконання зобов'язань за цим договором "Виконавець" і "Замовник" 
несугь майнову відповідальність у відповідності до чинного законодавства. 
3.2. За невчасне надання послуг "Виконавець" сплачує замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки 
НБУ від суми нененаданих послуг за кожен день прострочення. За невчасне виконання зобов'язань по оплаті 
"Замовник" сплачує "Виконавцю" пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг 
за кожен день прострочення. 

4. Інші умови 
4.1. Вартість наданих послуг за цим договором визначена на момент підписання Договору, і дійсна на 
протязі одного календарного місяця після підписання договору сторонами. 
4.2. За результатами навчання "Виконавець" видає посадовим особам "Замовника" посвідчення 
встановленого зразка. 
4.3. Усі спірні питання між "Виконавцем" та "Замовником", з яких не було досягнуто згоди, вирішуються у 
відповідності до підсудності, згідно чинного законодавства України. 
4.4. На момент укладення цього Договору "Виконавець" є платником податку на прибуток підприємств на 
загальних підставах та платником податку на додану вартість. За достовірність наданих власних реквізитів 
відповідальність несе "Виконавець". 
4.5. Замовник є платником податків: неприбуткова установа. 
4.6. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2018 р. 

5. Юридичні адреси, реквізити та підписи сторін 

"Виконавець" 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИМ 
ЕКСГІЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦГ' 
УКРАЇНА, 40009, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СУМИ, 
ВУЛ. КОСІВЩИНСЬКА, БУД. 18 
т е л ^ р Щ ї % 1 4 - 5 І . 67-87-56 

п/р ' '2б0#787918001 етр\г.\ 
у АТ "ТАСКОМБАНК'" 
МФО 339500. код ЄДРПОУ 90175035 
податковий номер 301750318191 
Директор Д11 Х У М С І Ш Й ЕТІ_ 

"Замовник" 
Комунальна установа Сумський НВК №16 
імені Олексія Братушки "загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" Сумської міської ради 

.Суми, вул.Шишкіна, 12 
0542615115 
п / р 3 5 4 1 4 0 2 9 0 6 3 3 2 3 у Г ' У Д К Є У У 

Сумській області 
М Ф О 837013, код ЄДРЛОУ 21102348 
податковий номер 

Д і ф е к т о р ^ і 3 ^ 1 

О.С.Стайко 



Зразок заповнення платіжного доручення 

Одержувач 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СУМСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦГ 

Код 30175035 КРЕДИТ рах. N Код 30175035 
26009787918001 Банк одержувача Код банку 
26009787918001 

АТ "ТАСКОМБАНК" 339500 

Рахунок на оплату № 55-У від 4о_, 2018 р. 

Постачальник: 

Покупець: 

Договір: 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦГ' 
П/р 26009787918001, Банк АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 
УКРАЇНА, 40009, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СУМИ, ВУЛ. КОСІВЩИНСЬКА, БУД. 18, тел.: 
0542678756, 611451, код за ЄДРПОУ 30175035, ІПН 301750318191. 

Комунальна установа Сумський НВК №16 імені Олексія Братушки "загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Сумської міської ради 
Тел.: 0542615115 

55-У від С - І Р 4 . 2 0 1 8 р . 

№ Товари (роботи, послуги) Кіл-сть Од. Ціна без 
ПДВ 

Сума без 
пдв 

1 Навчання з питань охорони праці 1 люд 275,25 275,25 

Всього: 
Сума ПДВ: 

Зсього із ПДВ: 

275,25 
55,05 

330,30 

Всього найменувань 1, на суму 330,30 грн. 
Триста тридцять гривень ЗО копійок 
У т.ч. ПДВ: П'ятдесят п'ять гривень 05 копійок 

Виписав(ла): 



ді<о 
ДОГОВІР ПОСТАВКИ №3/4 

Комплект меблів для музейної кімнати імені Олексія Братушки. 

М. Суми 12 квітня 2018 р. 

Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс №16 імені 
Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» Сумської міської ради,надалі Замовник, в особі директора,Стайко Олени 
Сергійовни, що діє на підставі Статуту з одного боку та 

Товариство з обмеженою відповідальністю, виробничо-комерційне 
підприємство «Сучасні Енергетичні Технології», що далі іменується, Постачальник, в 
особі директора, Кривця Анатолія Васильовича^ який діє на підставі Статуту, з другого 

-боку, в подальшому „Сторони", уклали цей Договір про наступне: 

І. Предмет договору. 
1.1 Постачальник зобов'язується продати Покупцю товар - комплект меблів для музейної 

кімнати імені Олексія Братушки, а саме: 
1. стінка-шафа зі світлом під скло (розмір 900 х 600 х 1100 мм) - 1 шт. = 20 700,00 

грн; 
2. комплект учнівської мебелі (розмір 1200 х 600 х750 мм) -1 шт = 15990,00 грн.; 
3. обладнання для стендів з підсвіченням в комплекті (розмір 5000 х 2000 мм) - 1 шт. 
= 8 000,00 грн.; 
4. стенд панорамних експозицій під захисною плівкою в комплексі з підсвіченням 
І ПГГ.(1600мм X 2 000мм) = 32310,00 грн; 

1.2 Покупець зобов'язується прийняти товар, згідно накладної,якає невід'ємною 
частиною цього договору. 

2. Якість товару. 
2.1. Якість товару підтверджується відповідним сертифікатом якості та гарантійним 
зобов'язанням. 

3. Умови поставки. 
3.1. Датой поставки товарує дата передачі товара Покупцю. 
3.2. Умови поставок можуть бути змінені тільки за взаємною письмовою згодою Сторін. 
3.3. Можлива поставка товара партіями. На кожну партію постачаємого товару 
Постачальник повинен предоставити наступні супроводжувальні документи: 

- видаткова накладна. 
3.4. Супроводжувальні документи Постачальник передає одночасно з товаром право 
власності. 
3.5. Доставка товару здійснюється за рахунок Постачальника. 

4. Загальна вартість договору та умови оплати. 
4.1. Загальна вартість договору складає 77 000,00 грн. (Сімдесят сім тисяч гривень 00 
коп. без ПДВ) 
4.1.Покупець здійснює оплату шляхом безготівкового розрахунку на поточний рахунок 
Постачальника протягом 5 календарних днів з моменту поставки товару. 



5. Приймання товару. 
5.1. Приймання товару здійснюється у відповідності до видаткової накладної. 

6. Відповідальність сторін. 
6.1. Сторона, яка винна в невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань по 
Договору, зобов'язана у повному обсязі відшкодувати заподіяні збитки іншій стороні. 
6.2. В разі прострочення платежів за Договором, Покупець сплачує пеню у розмірі 0% від 
вартості товару за кожен день прострочення. 
6.3. В разі несвоєчасної поставки товару, Постачальник сплачує пеню у розмірі 0% від 
вартості товару за кожен день прострочення. 

7. Обставини форс-мажора. 
7.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежного виконання 
обов'язків за Договором, якщо це з'явилося наслідком дії обставин непереборної сили 
/форс-мажора',такой як: стихийні лиха, страйки, масові безлади і хвилювання, дії органів 
державної влади, що роблять неможливим виконання Договору, будь-яких інших 
обставин поза розумним контролем сторін, перешкоджають виконання Договору. 
7.2. Термін виконання зобов'язань за Договором подовжується на час дії вищезгаданих 
обставин непереборної сили за умови, що сторона для якої настав форс-мажор, в 3-х 
денний термін з моменту настання даних обставин сповістила іншу сторону про настання 
форс-мажорних обставин. 
7.3. Належним підтвердженням форс-мажорних обставин і їх терміну дії є АКТ 
Торговельно-промислової палати України. 
7.4. У випадку, якщо обставини форс-мажору діють протягом більш 3-х місяців, сторони 
проводять переговори по питаннях подальшого виконання або розірвання цього Договору 
і проведення взаєморозрахунків. 

8. Порядок розгляду суперечок. 
8.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору, по можливості 
вирішуються шляхом переговорів з дотриманням заходів досудового регулювання 
господарських суперечок, передбачених розділом 2 Господарський процесуального 
кодексу України. 
8.2. Якщо спори і розбіжності не можуть бути вирішені в порядку, передбаченим п.8.1. 
договори, вони підлягають дозволу Господарським судом відповідно до чинного 
законодавства України. 

9. Строки та порядок змінення договору. 
9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «31» грудня 2018 року. 
9.2. Зміни і доповнення до Договору дійсні лише за умови їх письмового оформлення і 
підписання сторонами. 
9.3. Договір складений українською мовою в 2-х екземплярах для кожної із сторін, всі 
екземпляри Договору мають рівну юридичну силу. 
9.4. Інформація за даною угодою є конфіденційною і не підлягає розголошуванню, за 
винятком випадків, передбачених законодавством України. 


