Договір на передплату видання № ____________
(код ЄДРПОУ)

м. Дніпро

_____________ р.
(дата)

Державне підприємство «Редакція журналу «Технополіс», в особі в.о. головного редактора
Кожушка А.П., діючого на підставі Статуту підприємства, іменоване надалі «Виконавець»,
з одного боку, і ____________________________________________________________________
(назва підприємства)

в особі директора ________________________________________, діючого на підставі Статуту,
(ПІБ керівника)

що іменується надалі «Замовник», з іншого боку уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання здійснити продаж і організацію
доставки журналу «Технополіс» (далі - Видання) у кількості _____ екземплярів на період
2019 рік
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1.2. Періодичність виходу Видання - один раз в місяць. Випуск здвоєних номерів не допускається.
2. ЦІНА ДОГОВОРУ. УМОВИ ПЛАТЕЖУ
2.1. Вартість одного екземпляра складає:
125 грн. 00 коп. (Сто двадцять п’ять грн. 00 коп.)
(цифрами)

(прописом)

2.2. Ціна договору складає:
_______ грн. ______ коп. ( _____________________________________________ )
(цифрами)

(прописом)

2.3. Оплата за цим договором проводиться шляхом 100% передоплати за увесь період передплати
видання на розрахунковий рахунок Виконавця.
3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Замовник зобов’язаний:
3.1.1. Зробити оплату відповідно до розділу 2.
3.1.2. Після отримання журналу повернути товарну накладну Виконавцю.
3.2. Виконавець зобов’язаний:
3.2.1. Надати товар Замовникові по товарній накладній або шляхом переоформлення доставки через
«Укрпошту».
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність
відповідно до чинного законодавства України.
4.2. При відмові Замовника від виконання договору ним сплачується Виконавцеві фактично понесені
Виконавцем витрати.
4.3. Жодна із сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого із своїх
зобов’язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (стихійного лиха, військових
дій, інших обставин, які знаходяться поза контролем сторін), які виникли після укладання договору.
При цьому строк виконання зобов’язань, вказаних в договорі, змінюється відповідно до часу дії таких
обставин. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань через форс-мажорні обставини,
повинна повідомити іншу сторону про виникнення цих обставин у письмовій формі з наданням доказів
не пізніше 72 годин з моменту, коли їй стало відомо про настання. Свідоцтво компетентного органу є
достатнім доказом визнання вказаних обставин форс-мажорними. Не повідомлення або несвоєчасне
повідомлення позбавляє сторону права посилатися на будь-яку обставину, як на підставу, яка звільняє
від відповідальності за невиконання зобов’язання. Якщо форс-мажорні обставини діють більше 2
(двох) послідовних місяців, договір може бути розірваний за угодою сторін, у такому разі жодна із
сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною збитків.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
5.1. Усі спори або розбіжності, які виникають між сторонами за цим договором або у зв’язку з ним,
вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
5.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в
господарському суді.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. У разі несплати Замовником суми вказаної в п.2.2 цього Договору в строк до _________________ р.
(дата)

з моменту укладення Договору Договір вважається розірваним за угодою сторін.
6.2. Строк дії договору: з моменту підписання до 31.12.2019 р.
6.3. Одностороння відмова від виконання зобов’язань та одностороння зміна умов договору не
допускаються. Будь-які зміни і доповнення до цього договору мають силу тільки у тому разі, якщо вони
оформлені письмово і підписані обома сторонами.
6.4. Сторони мають право достроково розірвати Договір по взаємній згоді.
6.5. У випадках, не передбачених Договором, сторони керуються чинним законодавством.
6.6. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах; не є платником податку на
додану вартість (звільнений від оподаткування згідно зі ст. 197.1.25 ПКУ).
6.7. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах та ПДВ.
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник
Скорочена назва підприємства

Виконавець
ДП «Редакція журналу «Технополіс»

Юридична та поштова адреса: ___________________

Юридична та поштова адреса: 49107,

______________________________________________

м. Дніпро, вул. Казакова, 3

Р/р _______________________________________________

Р/р №26006050009456 КБ «ПриватБанк»

МФО ____________________________________________

МФО 305299

ЄДРПОУ _________________________________________

ЄДРПОУ 37986818

ІПН _____________________________________________

Тел/факс +38 (056) 776-80-75

Тел/факс +38(____) _________, +38(____) _________,

_______________ /______________________./
(Підпис)

МП

(ПІБ керівника)

________________ /Кожушко А.П./
(Підпис)

МП

(ПІБ керівника)

