
ДОГОВІР №ТМГ00002440 

ПОСТАВКИ ПЕРІОДИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ НА УМОВАХ ПЕРЕДПЛАТИ 
 

м. Київ  "____" ____________2017 року 

                                     

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХ МЕДІА ГРУП", надалі іменується «Видавець», в особі 
директора Андрусенко Ганни Василівни, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, 
та__________________, надалі іменується «Замовник», в особі ______________________________________, 
що діє на підставі _____________________________________, з іншої сторони, разом іменуються «Сторони», 
уклали цей Договір поставки періодичних друкованих видань на умовах передплати (надалі — «Договір») про 
таке: 

               
 

 
                     

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Видавець зобов’язується передавати Замовнику у 
власність примірники друкованих видань (далі – «Видання), а Замовник зобов’язується приймати вказані 
Видання та сплатити їх вартість на умовах передплати відповідно до цього Договору. 
1.2. Загальна вартість Послуг становить: __________________ грн. (______________________________ 
гривень _________________ копійок), без ПДВ 

              
 
 

                      

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

2.1. Видавець бере на себе наступні зобов’язання: 
2.1.1. Після отримання від Замовника передплати відповідно до умов п. 4.1. даного Договору передавати 
Замовнику номери Видань у порядку і строки, передбачені цим Договором. 
2.1.2. На письмову вимогу Замовника повідомляти останнього про хід виконання зобов’язань за цим 
Договором. 
2.2. Замовник бере на себе такі зобов’язання: 
2.2.1. Оплачувати та приймати Видання згідно з умовами цього Договору. 
2.2.2. Протягом п’яти робочих днів з останнього дня, коли відповідний номер Видання мав бути доставлений, 
письмово повідомляти Видавця в разі його неодержання. 
2.2.3. Повідомляти Видавця про зміну своїх реквізитів протягом п’яти робочих днів з дня, коли такі зміни 
відбулися. 
 
                                     

3. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ВИДАНЬ 

3.1. Видання доставляються і передаються Замовнику після сплати останнім їх вартості. Видавець здійснює 
доставку Видань особисто або із залученням третіх осіб у робочі дні Замовника (з 9 до 18 години) за адресою: 
________________________________________________________________________________________ 

3.2. Номери Видань, що випускаються в місяці, у якому Замовник здійснить розрахунки за цим Договором, 
доставляються Видавцем Замовнику в строк до останнього числа наступного календарного місяця. 
Доставка інших передплачених номерів Видань, окрім вказаних у п. 3.3 цього Договору, здійснюється 
Видавцем не пізніше 30 числа місяця у якому вони вийдуть. 
3.3. У разі передплати Замовником номерів Видань випущених у попередніх періодах (ретро передплата), їх 
доставка здійснюється не пізніше останнього дня місяця, що слідує за місяцем, у якому Замовник здійснить 
розрахунки за цим Договором 

3.4. У разі ненадходження до Видавця письмового повідомлення, вказаного у п. 2.2.2 цього Договору, 
відповідні номери Видань вважаються отриманими Замовником, а зобов’язання Видавця за цим Договором – 
виконаними належним чином. 
 
                                     

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

4.1. Замовник здійснює оплату вартості Видань шляхом перерахування грошових коштів у розмірі, вказаному 
в п. 1.2 цього Договору, на поточний банківський рахунок Видавця. 
4.2. Вартість Видань, вказана у п. 1.3 цього Договору, включає в себе витрати по їх доставці. 
4.3. У разі виходу в світ спареного номеру Видання (не більше двох номерів), його вартість дорівнює ціні двох 
неспарених номерів. 
4.4. Видавець здійснює відправлення Видань після надходження коштів на його поточний банківський 
рахунок. 
4.5. У разі відмови Замовника від цього Договору, Видавець зобов’язується повернути сплачені ним кошти, 
окрім вартості переданих (відправлених) Замовнику та зданих до типографії номерів Видань. 
 

                                     

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та 
чинним законодавством. 
5.2. У разі порушення Видавцем строків передачі Видань Замовнику з вини Виконавця, він сплачує на користь 
останнього пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості номера Видання, строк передачі якого 
прострочено, за кожен день прострочення, але не більший за 10 % від його вартості. 



5.3. Видавець не несе відповідальності за недоставляння або порушення строків доставки Видань 
Замовникові у разі невиконання останнім пунктів 4.1 і 2.2.2 цього Договору. 
5.4. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання зобов’язань за цим 
Договором, якщо таке сталося через незалежні від волі Сторін обставини, та котрі не можна передбачити чи 
уникнути (форс-мажор), включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, зміни 
у чинному законодавстві, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха. Настання обставин форс-мажор 
підтверджується Сторонами   документами, виданими компетентними органами. 
5.5. Усі спори, що виникають за цим Договором, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір 
неможливо вирішити шляхом переговорів, він передається на розгляд до суду відповідно до чинного 
законодавства. 
 
                                     

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін. Дія цього 
Договору припиняється 31 грудня 2018 р., але не раніше повного виконання Сторонами взятих на себе 
зобов’язань за ним. 
6.2. Будь-яка зі Сторін може достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це іншу Сторону. У 
цьому разі він припиняє свою дію після виконання Видавцем п. 4.5 цього Договору. 
 

                                     

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
України. 
7.2. Видавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах. 
7.3. У разі зміни реквізитів Сторони письмово повідомляють одна одну про вказані зміни не пізніше ніж через 
десять днів з дня, коли такі зміни відбулися. 
7.4. Усі додатки, зміни і доповнення до цього Договору укладаються Сторонами в письмовій формі та є його 
невід’ємними частинами. 
7.5. Усі виправлення по тексту цього Договору мають юридичну силу, якщо вони завірені підписами 
повноважних представників Сторін і відтисками печаток Сторін. 
7.6. Цей Договір укладено Сторонами при повному розумінні його змісту, умов та наслідків укладення такого 
договору. 
7.7. Цей Договір складено українською мовою на двох сторінках, у двох  оригінальних примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін. 
 
                                     

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

                                     

Видавець:  Замовник: 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХ 
МЕДІА ГРУП" 

  

Р/р 26009052769845, Банк ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ КБ 
"ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 300711 
02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, будинок № 11, 
корпус Б, тел.: (044) 537-06-51, 
код за ЄДРПОУ 40556681, ІПН 405566826538, 
Є платником податку на прибуток на загальних підставах 

  

Директор Андрусенко Ганна Василівна   

   

                                     

М.П.  М.П. 

 


