
Договір про надання послуг № СХИД - 000000 

м. Київ 

  /    / М.Л. Рівтін 

 

 

 
 

 
Фізична особа-підприємець Рівтін Максим Леонідович, який діє на підставі Виписки з ЄДР  (надалі – Виконавець), з однієї сторони, та 

______________________  ______________________ , який діє 

на підставі __________________________________ (надалі – Замовник), з іншої сторони, (надалі кожен окремо – Сторона, а разом - 

Сторони), уклали цей договір про надання послуг, (надалі Договір), про наступне:  

 
1. Предмет Договору 

 
1.1. Виконавець надає, а Замовник приймає на себе зобов’язання прийняти та оплатити послуги надання місця у веб -мережі, (надалі – 

Послуги), в обсязi, обраному Замовником на сайті Виконавця, у строки та на умовах, встановлених даним Договором, з повним текстом 

якого можна ознайомитись на веб-сайті Виконавця http://cityhost.ua/about/dogovor/ur1/. 

 
2. Ціни та порядок оплати послуг 

 
2.1. Сума Договору залежить від кількості замовлених послуг, викладених у рахунках -фактурах, та складається з їх сумарної вартості. 

Вартість послуг та термін, до якого оплачена послуга, визначені на сайті Виконавця за адресою http://cityhost.ua, в особистому кабінеті 

створеному при реєстрації. 

2.2. Вартість послуг за кожний наступний місяць має бути оплачена не пізніше останнього дня місяця, що передує тому, за який 

проводиться оплата. Замовник має право в будь-який момент внести попередню оплату за будь-який період надання послуг. 

2.3. Оплата послуг Замовником здійснюється на підставі рахунку-фактури, отриманого Замовником самостійно на сайті Виконавця, 

протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання  рахунку. 

2.4. В разі повної або часткової несплати рахунку у вказаний термін Виконавець має право призупинити, повністю або частково, надання 

Послуг до виконання Замовником зобов’язань по їх сплаті, або розірвати Договір в односторонньому порядку. 

 
3. Заключні положення 

 
3.1. Сторони домовились, що даний Договір є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, тобто його умови 

встановлюються виключно Виконавцем, повний текст його міститься на веб-сайті Виконавця http://cityhost.ua/about/dogovor/ur1/, а 

Замовник при підписанні даного Договору приймає його умови в цілому, або відмовляється від його підписання. 

3.2. У разі зміни умов Договору, що міститься на сайті, Виконавець повідомляє про це Замовника шляхом направлення електронного 

повідомлення на контактну електронну адресу Замовника. 

3.3. Контактною електронною адресою є електронна адреса, вказана Замовником при реєстрації. Замовник самостійно нес е 

відповідальність за правильність надання електронної адреси та її  працездатність. 

3.4. Інформація стосовно входу в панель адміністрування відсилаються на вказану при реєстрації електронну адресу Замовника. 

3.5. В разі бажання змінити контактні дані, Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця листом, відправленим з контактної електронної 

адреси. Якщо у Замовника більше немає доступу до електронної адреси, яка була вказана при реєстрації, він зобов'язаний надісл ати 

Виконавцеві лист на фірмовому бланку підприємста за підписом уповноваженої особи та закріплений печаткою. 

3.6. При оформленні Замовником платіжних документів у розділі «Призначення платежу», обов’язково має бути вказаний номер 

отриманого Замовником рахунку. У разі відсутності номера рахунку Виконавець не гарантує зарахування коштів як оплату послуг 

Виконавця. 

3.7. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє протягом  року. 

3.8. Після настання дати, вказаної в п.3.7. термін дії Договору автоматично продовжується  на рік, якщо жодна зі Сторін за 10 робочих 

днів до цієї дати не проінформувала іншу Сторону письмово (цінним листом або кур’єром) про своє бажання припинити дію Договор у. 

Таким самим шляхом Договір може бути пролонгованим на всі наступні  періоди. 

 
4. Адреси, реквізити та підписи сторін 

 
 
 

Замовник: 

___________________ 

код: ________________ 

р/р: ___________________________ 

МФО: _______________ 

______________________________ 

Виконавець: 

РIВТIН МАКСИМ ЛЕОНIДОВИЧ ФОП 

Код: 3035717498 

Р/с UA943052990000026008036202617  

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",  

МФО 305299 
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