
ДОГОВІР 
ПРО ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ 

 
м. Київ                                                                           “____”_________________2009 р. 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛИС”, названий у подальшому 
“ЗАМОВНИК”, в особі директора Зоріна Анатолія Петровича, що діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони та ______________________________________________, 
названий у подальшому “ПОСЕРЕДНИК”, в особі ___________________________, 
що діє на підставі ___________________, з іншої сторони уклали цей договір про 
наведене нижче. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
      Для забезпечення організації харчування клієнтів та співробітників 
________________________________________________________________________ 
ЗАМОВНИК доручає, а ПОСЕРЕДНИК бере на себе обов’язок організувати 
встановлення та експлуатацію автоматів з приготування та продажу напоїв, що 
належать ЗАМОВНИКУ, на території ________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

2. ОБОВ’ЗКИ ЗАМОВНИКА 
 Оплатити послуги ПОСЕРЕДНИКА в розмірі у терміни, зазначені в цьому 
договорі. 
 Надавати ПОСЕРЕДНИКОВІ інформацію, необхідну для надання послуг. 
 Розглядати пропозиції ПОСЕРЕДНИКА у  3-денний термін з дня їх надання, 
давати з них письмові висновки. 
 Проводити обслуговування та ремонт обладнання, встановленого у приміщеннях 
ПОСЕРЕДНИКА. 
 У випадках відмови від замовленої послуги негайно повідомити про це 
ПОСЕРЕДНИКА. 
 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСЕРЕДНИКА 
 Виконувати послуги, передбачені цим Договором у зазначені терміни.  
 Не змінювати самостійно обумовлене місце для встановлення автоматів. 
 Не передавати автомати третім особам. 
 Не виконувати ніякі заходи по технічному обслуговуванню, ремонту тощо 
автоматів без письмової домовленості з “ЗАМОВНИКОМ”. 
 Не чинити перепон “ЗАМОВНИКУ” в разі прийняття останнім рішення 
демонтажу і вивозу автоматів. 
 У випадку неможливості виконання послуги повідомити про це ЗАМОВНИКА у 
3-денний термін, але не пізніше. Повідомлення про неможливість виконання 
послуги є рівнозначним припиненню дії Договору і не несе за собою матеріальної 
відповідальності для його учасників. 
 

4. РОЗРАХУНКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 
 За виконання послуг, зазначених у Договорі, ЗАМОВНИК виплачує 
ПОСРЕДНИКОВІ щомісячну оплату у розмірі ______________________________ 
___________________________________________.  



 Оплата проводиться не пізніше 15-ти робочих днів з початку поточного місяця 
шляхом перерахування передбачених у п.4.1 сум на розрахунковий рахунок 
ПОСЕРЕДНИКА. 
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 У випадку несвоєчасної оплати послуг ЗАМОВНИК виплачує пеню розміром 5% 
від суми, що підлягає виплаті ПОСРЕДНИКОВІ. 
 Сплата неустойки не звільняє ЗАМОВНИКА від виконання договірних 
обов’язків. 
 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
6.1. Даний Договір складений терміном до “ 31 ”     грудня    2009 р. і починає 

діяти з моменту його підписання Сторонами. 
6.2. Після закінчення терміну дії даного Договору при відсутності  заперечень як 

зі сторони ВИКОНАВЦЯ так і з сторони ПОСЕРЕДНИКА, даний Договір 
вважається пролонгованим на тих же умовах. 

6.3. Даний Договір може бути достроково припинений по згоді Сторін, а також в 
інших випадках, передбачених діючим законодавством України. 

 
7. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 

 Всі спори, які виникнуть між сторонами з умов цього Договору, будуть 
вирішуватись у відповідності з діючим законодавством України. 
 

8. ІНШІ УМОВИ 
 Цей Договір укладено українською мовою у двох аналогічних примірниках, по 
одному для кожної із сторін. 
 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 
РЕКВІЗИТИ: ЗАМОВНИК: ПОСЕРЕДНИК: 

Найменування ТОВ  “Лис”  

Адреса 03680 м. Київ, пров. 
Бородянський, 3. 

 

Код 22918537  
Індивідуальний 
податковий № 

Свідоцтво про сплату 
єдиного податку суб’єктом 
малого підприємництва - 
юридичною особою – 
2657011841 від 03 грудня 
2008 р. 

 

№ свідоцтва 
платника ПДВ 

 

Банківські реквізити 

р/р 260080178601 
в ТОВ КБ “Євробанк” 
в м. Києві  
МФО 380355 

 

тел. / факс 424-01-67 / 459-51-29  
 
       ЗАМОВНИК:                                                               ПОСРЕДНИК: 
 
 
______________Зорін А.П.                                     ______________/____________/ 


