
ДОГОВІР №_______ 

на надання інформаційних (консультаційних) послуг 
 

 "____" ___________ 201_ р. 

 

_____________________________________  (надалі іменується "Замовник") в особі 

_____________  __________________________________________________, що діє на підставі 

____________, з одного боку, та Фізична особа підприємець Тарапон Є.А.  (надалі 

іменується "Виконавець") в особі Тарапон Євгена Анатолійовича, що діє на підставі 

_виписки_, є платником єдиного податку, з другого боку, уклали цей Договір про 

інформаційно-довідкове обслуговування (надалі іменується "Договір") про таке.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, доручає, а 

Виконавець бере на себе зобов'язання із забезпечення інформаційного, консультаційно-

довідкового обслуговування оброблення даних, отриманих від клієнта. 

1.2. Перелік питань, що надаються Виконавцем, визначені у додатку до цього  

Договору, що є невід’ємною його частиною. 

 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

2.1. Виконавець бере на себе  зобов'язання із забезпечення Замовника такими видами 

інформаційного обслуговування:  

          а) оброблення даних, отриманих від клієнта; 

          б) передача інформації Замовнику. 

            2.2. Щомісячно протягом терміну дії цього Договору письмово надає  Замовникові 

спеціалізований звіт на основі оброблених даних та акт виконаних робіт до 10-го числа 

наступного місяця. 

           2.3. Не передавати без дозволу Замовника отриману інформацію іншим користувачам. 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

3.1. Оплачувати роботу Виконавця у розмірі і в термін, визначені цим Договором. 

3.2. Своєчасно забезпечувати Виконавця необхідними для виконання цього Договору 

документами та інформацією. 

3.3. Надавати Виконавцеві відомості про використання отриманої інформації. 

3.4. Надавати Виконавцеві дані, які необхідні для інформаційного, консультаційно-

довідкового обслуговування. 

 

4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

4.1. Вартість наданої послуги складає ___________________________________грн без 

ПДВ, які перераховуються на поточний рахунок Виконавця не пізніше _____ календарних 

днів з дня укладення Договору, або ____________________________грн. без ПДВ, за кожний 

робочий термін  не, пізніше ніж через  ______ календарних днів від початку кожного 

поточного робочого періоду. 

4.2. Вартість наданої послуги може бути змінена Виконавцем, попередивши 

Замовника за 10 днів.   

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. 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. 



5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим 

Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона 

доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання. 

5.3. У випадку невиконання умов цього Договору, Виконавець сплачує штраф у 

розмірі __100__ % від вартості наданої послуги, зазначеної у даному Договорі. 

5.4. 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 за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору 

у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством на момент 

виникнення спору. 

 

6.  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 

«____»____________201__р. 

6.2. Цей Договір може бути розірваний на вимогу однієї із Сторін достроково, за 

умови письмового попередження про це іншої Сторони не пізніше, ніж за _5_ днів, до 

початку нового звітного періоду. 

6.3. Після закінчення строку дії цього Договору, якщо Сторони продовжують 

виконувати його умови, Договір вважається пролонгованим на 1 рік, на тих самих умовах. 

6.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, 

попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього 

Договору, втрачають юридичну силу. 

6.5. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що 

оформляється додатковою угодою до цього Договору. 

6.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його 

невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій 

формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.  

6.7. Цей Договір складений українською мовою, на _2_ сторінках у __2__ 

примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. 

 

 

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

Замовник: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Виконавець: 

ФОП Тарапон Євген Анатолійович 

51606, Дніпропетровська обл., 

Верхньодніпровський р-н, 

с. Пушкарівка, вул. І.Франка, 6 

р/р 26009050256035  

в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 

ЄДРПОУ 3075212676 

тел. +380 67 165 09 45, +380 99 452 96 52 

 

Замовник: ____________________ 

 

Виконавець _______________ 

Печатка Печатка 

 

 

 

 

 

 


