
ДОГОВІР 
про співробітництво 

 
м. Київ                                                                   “____”_________________2009 р. 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛИС”, що іменується 
надалі “Підприємство” в особі директора Зоріна Анатолія Петровича, що діє 
на підставі Статуту, з однієї сторони та ________________________________ 
_________________________________________________________________, що 
іменується надалі “Партнер”, в особі __________________________________, 
що діє на підставі ________________________________, з іншої сторони з 
метою створення сприятливих побутових умов уклали цей Договір про 
наступне: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Сторони по даному Договору здійснюють співробітництво на рівних 
взаємовигідних умовах для чого зобов’язуються: 

1.1.  “Підприємство” зобов’язується: 
1.1.1. Встановити торговельні автомати на території приміщення 

“Партнера” у місцях визначених останнім; 
1.1.2. Забезпечити своєчасне технічне та санітарне обслуговування 

торговельних автоматів; 
1.1.3. Здійснювати, в рахунок безоплатного користування приміщенням, 

водою, електроенергією, продаж холодних та гарячих напоїв за ціною, нижчою 
від цін по м. Києву в середньому на 10% (десять відсотків).  

1.2.  “Партнер” зобов’язується: 
1.2.1. Надати на безоплатній основі 1,0 кв. метр території приміщення  

“Підприємству” для встановлення торговельних автоматів, безоплатне 
підключення та користування електроенергією та водопостачанням. 

1.2.2. Не змінювати самостійно обумовлене місце для встановлення 
автоматів;  

1.2.3. Не передавати автомати третім особам; 
1.2.4. Не виконувати ніякі заходи по технічному обслуговуванню, ремонту 

тощо автоматів без письмової домовленості з “Підприємством”; 
1.2.5. Не чинити перепон “Підприємству” в разі прийняття останнім 

рішення демонтажу і вивозу автоматів. 
 

2. УСТАНОВКА ТОРГОВЕЛЬНИХ АВТОМАТІВ 
2.1. Установка, підключення, відключення та запуск автоматів 

здійснюється “Підприємством” у присутності представника (спеціаліста) 
“Партнера”. 

 
3. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

При виникненні обставин неможливості повного або часткового 
виконання будь-якою із сторін своїх обов’язків по даному Договору, а саме: 
стихійних лих, воєнних дій, масових заворушень, а також дій державних 
органів та інших обставин, що перешкоджають виконанню обов’язків, сторона, 



що зазнала таких обставин, зобов’язана на протязі 3-х діб сповістити іншу 
сторону про виникнення таких обставин. 

 
4. ПОРЯДОК ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

4.1. Зміни та доповнення до даного Договору можуть бути внесені за 
згодою сторін шляхом підписання Додаткової Угоди, яка є невід’ємною 
частиною даного Договору. 

4.2. Даний Договір може бути розірвано за згодою сторін чи в 
односторонньому порядку при невиконанні однієї із сторін умов Договору. 

 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. Суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, сторони 
зобов’язуються регулювати шляхом переговорів, а при неможливості 
врегулювання таким шляхом – Господарським судом в м. Києві. 

 
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1.  Договір починає діяти з моменту його підписання сторонами і діє до  
„ 30 ”     грудня     2009 року. 

6.2. Після закінчення терміну дії даного Договору при відсутності  
заперечень як зі сторони ПІДПРИЄМСТВА так і зі сторони ПАРТНЕРА, даний 
Договір вважається пролонгованим на тих же умовах. 

6.3. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну 
силу. 

 
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН. 

РЕКВІЗИТИ: ПІДПРИЄМСТВО: ПАРТНЕР: 

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  
 

     ПІДПРИЄМСТВО                                                  ПАРТНЕР 
 

 
______________ /Зорін А.П./                         _______________/______________/ 
                 М.П.                                                                     М.П. 


