
Додаток №14  

до наказу №170 від «16» лютого 2022 року 

 

 

 

ДОДАТКОВА УГОДА  

до договору про надання послуг з надання персоналу 

№ __ від «___» ________ ___________ 
 

м. Київ        «__» _________ 202_ року 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НоваПей» (надалі іменується 

«Замовник»), в особі ______________________________________, який діє на підставі 

_____________________________________________________________________, з однієї сторони,  
(вказати: статуту, довіреності, положення, рішення Загальних зборів учасників тощо) 

та 

_________________________________________________, (надалі іменується «Виконавець») 
          (вказати найменування суб’єкта господарювання, ПІБ фізичної особи-підприємця)  

в особі ____________________________________________________________, який діє на підставі 

______________________________________________________________________, з іншої сторони 
          (вказати: статуту, довіреності, положення, рішення Загальних зборів учасників тощо) 

надалі за текстом разом іменовані – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,  

керуючись статтею 6 Цивільного кодексу України, з метою врегулювання заборгованості 

Виконавця перед Замовником за договором про надання фінансового кредиту № _____ від 

___.___.________ (надалі – Кредитний договір),  
(вказати реквізити)  

уклали цю Додаткову угоду (надалі – Додаткова угода) до Договору про надання послуг з 

надання персоналу № _____ від ___.___.________ (надалі по тексту – «Договір»), про таке: 
                                                                   (вказати реквізити)  

1. Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до Договору: 

1.1. Статтю 4 Договору доповнити пунктом 4.10 наступного змісту:  

«4.10. Сторони дійшли згоди та визначили, що у випадку настання однієї із зазначених нижче 

подій: 

4.10.1. виникнення у Виконавця простроченої заборгованості перед Замовником за Кредитним 

договором; 

4.10.2. наявне суттєве погіршення фінансового стану Виконавця або вартості наданого 

забезпечення, або якщо таке погіршення виглядає неминучим, і навіть якщо забезпечення було б 

реалізоване, зазначене погіршення все одно загрожує, чи загрожуватиме погашенню Виконавцем 

фінансового кредиту Замовнику за Кредитним договором; 

4.10.3. подано заяву щодо початку процедури банкрутства Виконавця, або якщо відносно 

Виконавця розпочата процедура звернення стягнення для відшкодування суттєвих несплачених 

боргів; 

       оплата послуг Замовником Виконавцю за Договором здійснюється в наступному порядку: 

4.10.4. Всі грошові кошти, які підлягають сплаті Замовником Виконавцю в якості оплати вартості 

послуг за Договором, підлягають зарахуванню Замовником в рахунок погашення заборгованості 

Виконавця перед Замовником за Кредитним договором; 

4.10.5. Всі грошові кошти підлягають зарахуванню Замовником в порядку, визначеному пп.4.10.4  

Договору, до моменту повного погашення заборгованості Виконавця перед Замовником за 

Кредитним договором; 

4.10.6. Зарахування Замовником коштів в порядку, визначеному пп.4.10.4, 4.10.5 Договору, 

вважається належним виконанням Замовником своїх зобов’язань перед Виконавцем з оплати 

послуг за Договором. Виконавець не має та не матиме жодних заперечень, претензій до Замовника 

щодо оплати послуг за Договором, проведеної таким чином.» 



2. Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами. 

3. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, складена у двох оригінальних примірниках, 

по одному для кожної Сторони.  

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними та Сторони підтверджують по ним свої 

зобов’язання. 

5. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН: 

 
Замовник: 

 

Виконавець:  

ТОВ «НоваПей»  

місцезнаходження:  

03026, місто Київ, Столичне шосе, будинок 

103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304 

код ЄДРПОУ: 38324133 

платник ПДВ, ІПН 383241328105 

рах. ____________________________________ 

в АТ «ОТП БАНК» 

 

Генеральний директор 

 

 

___________/Андрій КРИВОШАПКО/ 

________________ ________________ 

Найменування/ПІБ ________________________ 

 

місцезнаходження/місце проживання:  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

код ЄДРПОУ/РНОКПП:____________________ 

рах. ________________________ банк ________ 

тел. _______________________ _____ 

(для фіз.особи/ФОП) 

паспорт: серія __ №________________________,  

виданий__________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

_________________             ___________ 

          

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


