
Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату 
є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом 

надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіренності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Одержувач
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Енерго-Сервис"

Код 40254982 КРЕДИТ рах. N

26000053216469
Банк одержувача Код банку

326610   
ПАТ КБ "ПриватБанк"

Рахунок на оплату № бн від 12 серпня 2019 р.

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерго-Сервис"
П/р 26000053216469, Банк ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 326610   
54030, м Миколаїв, вул. Спаська, 26 кв 4,
тел.: 0930331330,
код за ЄДРПОУ 40254982

Покупець:

Договір:

№ Товари (роботи, послуги) Кіл-сть Од. Ціна Сума

1 послуга з навчання у сфері закупівлі енергоресурсів на ринку електроенергії 1 шт 2 000,00 2 000,00

Всього: 2 000,00

Всього найменувань 1, на суму 2 000,00 Гривна.
Дві тисячі гривень 00 копійок

Виписав(ла):



Договір № ______ 

про надання послуг з навчання у сфері ринку електроенергії 

м. Миколаїв                                                                                         «____»__________ 2019 року 

__________________________________________________________________ (надалі іменується – 

«Замовник»), в особі _____________________, що діє на підставі ________________________,з однієї 

сторони, та  Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО-СЕРВИС», в особі  директора Котова 

Іллі Сергійовича, який діє на підставі Статуту, надалі іменується  «Виконавець», з іншого боку, в 

подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір  про нижче 

наведене: 

1. Предмет Договору 
1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати освітню послугу (далі - Послугу) з навчання у сфері закупівлі 

енергоресурсів на ринку електроенергії. 

2. Обов’язки Виконавця 

2.1. Надати Замовнику Послугу. 

2.2. Забезпечити дотримання прав учасника навчального процесу. 

2.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання Послуги, її якості та змісту. 

2.4. У разі успішного завершення навчання видати Замовнику сертифікати установленого зразка після 

отримання оплати за Послугу. 

3. Обов’язки Замовника 

3.1. Своєчасно внести плату за отримання Послуги. 

3.2. Виконувати вимоги законодавства, Статуту Виконавця та положення про порядок розрахунків за 

договорами. 

4. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків 
4.1.Оплата Послуг щодо навчання Замовника здійснюється одноразово шляхом перерахування усієї суми 

коштів на реєстраційний рахунок Виконавця. 

4.2. Вартість Послуги щодо навчання однієї особи становить: 2000,00 (Дві тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ. 

4.3. Після закінчення навчання Сторони підписують Акт здавання - приймання послуг. 

5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством. 

5.2. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії даного Договору 

винна Сторона сплачує штраф у розмірі облікової ставки Національного банку України від вартості Послуги 

за кожен день невиконання.  

6. Термін дії Договору 

6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами та діє до 5 вересня 2019 р. 

але обов’язково до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Закінчення строку дії Договору не 

звільняє Сторони від виконання взятих на себе обов’язків за цим Договором. 

6.2. Розірвання цього Договору до закінчення строку його дії можливе у наступних випадках: 

- за взаємною згодою Сторін; 

- за рішенням суду. 

6.3. Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, з попередженням Замовника не 

менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати дострокового розірвання Договору. 

6.4. У разі розірвання цього Договору до закінчення строку його дії. Сторони зобов’язані до дати розірвання, 

врегулювати питання оплати Послуг, фактично наданих Замовникові на дату розірвання Договору. 

7. Інші умови 

7.1. Даний Договір укладено в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають 

однакову юридичну силу. 

 

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ: 

_________________________ 

_________________________ 

______________________________________ 

________,  вул. ________________, ___ 

м. ____________,________________________  

Код ЄДРПОУ ______________________  

р/р __________________________________ 

у ПАТ КБ "_____________" м._______________ 

МФО ___________________ 

 

Директор__________________ _____________ 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЕНЕРГО-СЕРВИС» 

Юридична адреса: 54030, м. Миколаїв,  

вул. Спаська, будинок 26, квартира 4 

Код за ЄДРПОУ 40254982 

р/р 26000053216469  

в Миколаївській філії ПАТ КБ «Приватбанк»  

МФО 326610 

Код за ЄДРПОУ 40254982 

Є платником єдиного податку 3 групи за ставкою 

5% 

Директор _____________________Котов І.С. 
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o8.O2.2016ooxv Ne 1614033402812:

BNTflT
3 pEecTPy nrATHl4KB eAnHOro noEATlry

Kog epPnOY/peecrpaqihavia HoMep o6nixoaor KaprK!4 nnarHilKa nogarria36o rePl,llQ

(,Qnn eisrauxr,lx oci6, sxi r.lepe3 cBoi penirifini nepeKoHaHHr eiAiiroar4nt,lcs ai4 npufiNrrrn peecrpaqiinoro HoMepa o6fliKoBol KaprKu nnarHuKa

no4arxis ra noei4oruunu npo qe KoHrponrcto..ll4fi oprax i naaoru si4rr,rirxy y nacnopri).

Hafrrraenyeanun cy6'erra rocnoAaploBaHHr a6o npiaerat4e, iM'F Ta no 6aruxoei $isravxol oco6t4 -

TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHO}O Tlo "EHEPrO-CEPBl4C"

o6nACTb, M. Mt4 KOnAiB, l-lEHTPArl bHnn PANOH,

Byfl. cnAcbKA, 6y[. 26, RB.4

OEflACTb, M.Ml'4KOIlAiB, IEHTPAIIbHNL1 P'

Byr. cnACbKA, Ey,q. 26,K8.4

,[ara o6paHHs a6o nepexogy Ha cnpo!{eHy c1{cTeMy onoAaTKyBaHHfl : 04.02.2016 poxv

l-pyna ra craBKa nnarHrKa egrHoro noAarKy:

a6o

[--E---l craBKa y aigcorxax Ao Aoxo,qy

f-tl rpyno

f-X-_l 6ee peecrpaqii flEB

08.02.2016 pory

I-lepenir au4ia rocno4apcuroT ginnuHocri sri4Fro a KBEI EK 009:2010 (KBEE-2005)

KoA sriAHo s KBEE Hasea sriaxo s KBEfl
71.20 Texuiqxi ailnpo6yeaHHtl ra iqocniAxexHf,
70.22 Ko H cvn urvBa H Ht 3 nura H b roruepqi fi noi 4inn s xoq1[lepyea n sa

74.90 txrua npo6eciilna, HayKoBa ra rexniqna ginnuxiclqr r-s.-ill:

_71.12 fiinnuHicru y csepi iuxrxipnnry, reonorii ra reo4esiT, HaAaHHF nocnyr

rexHiquoro KoHcynbryBaHHtl B qrx cSepax 

-

43.21 Enerrpoutoxraxni Po6orn
43.22 MoHTarK B%onpoei,qHhx Mepex, cucrervr onanexnn r

,[ara $opruyBaHHn BVTAry

HailrueuyaaHHn KoHTponlorcqoro opraHy, ulo Br,qaB Brrflr
AI
-tPro

tHcn
v M14

fiara ara4avi enrnry 08.02.2016 pory

[lpnuirxa.
B[rqr e qilHHt4M Ao BHeceHHfl stttix 4o Peecrpy. , Rxi gaoHaqeHi y Burflry, B!4Tflr BTpaqae 'ltaHliicru

Keaula B. l-.
(npiear,rqe, ixiqianu)

llepurnfi 3acrynHhK Haqar
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