        
    Договір №______
про надання нотаріальних послуг
								

м. Кривий Ріг			                                      		  _________________2019 року							

Криворізька міська рада, в подальшому "Замовник",  в особі секретаря Криворізької міської ради Маляренка Сергія Васильовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  і Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, в подальшому "Виконавець",  в особі Стюрко Оксани Олександрівни, що діє на підставі реєстраційного посвідчення Про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності №306 від 12.07.2005 року, видане Дніпропетровським обласним управлінням юстиції з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір (надалі - Договір) про наступне:	


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

На  умовах цього Договору "Виконавець" зобов’язується надати  нотаріальні послуги (засвідчення підписів у картці із зразками підписів та відбитка печатки), а  «Замовник», зобов’язується оплатити йому зазначені послуги. 

	На підтвердження факту надання Приватним нотаріусом «Замовнику» нотаріальних послуг відповідно до умов цього Договору складається акт виконаних послуг.

								
2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість послуг за цим Договором становить 400 грн. 00 коп. (Чотириста гривень 00 копійок), без ПДВ, згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».
2.2. Розрахунок проводиться шляхом перерахування «Замовником» коштів на розрахунковий рахунок «Виконавця» згідно з наданим рахунком та підписаного обома Сторонами акту виконаних послуг.
2.3. З урахуванням частини першої ст.23 Бюджетного Кодексу України, платіжні зобов’язання Замовника здійснюються при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).			

		
3.  ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов'язується:							
3.1.1. Своєчасно і в повному обсязі сплатити за надані послуги, приймати послуги згідно з відповідним актом.	
3.1.2. У випадку неодержання Виконавцем протягом 30 календарних днів підписаного Замовником Акту виконаних послуг або мотивованої відмови, послуги вважаються прийнятими з виконанням всіх умов Договору.

3.2.  Виконавець зобов'язується:							
3.2.1. «Виконавець» зобов’язується  надати нотаріальні послуги (засвідчення підписів у картці із зразками підписів та відбитка печатки).
3.2.2. При виконанні зазначених в п. 3.2.1 обов’язків  «Виконавець» керується цим Договором і відповідним чинним законодавством та гарантує таку якість нотаріальних послуг, що відповідає вимогам, які звичайно вимагається до послуг такого роду.   



						
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та Договором.
4.2. За порушення сторонами умов цього Договору винна сторона сплачує пеню в розмірі 2-х облікових ставок НБУ за кожен день прострочення, що діяла у період, за який сплачується пеня. 				
	
5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварії, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна, тощо).	
5.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі з обов'язковим наданням довідки, виданої уповноваженим органом України. Недотримання зазначених умов позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.
5.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
 								
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони мають докласти максимум зусиль з метою дружнього вирішення усіх незгод або розбіжностей, що виникли між ними у зв'язку з Договором, шляхом проведення безпосередніх переговорів.		
6.2. У випадку неможливості вирішити спір, він вирішується у судовому порядку.								
								
7. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору. Договір набуває чинності в день його підписання і діє  до 31.12.2019, а у частині виконання зобов'язань Сторонами – до їх повного виконання.
7.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.  

								
8. ІНШІ УМОВИ

8.1.Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною угодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди. Оформлена в письмовій формі, погоджена Сторонами додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.							
8.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються згідно з чинним законодавством України.								
8.3. Договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін	, що мають однакову юридичну силу.	



8.4. Сторони надають згоду на використання та обробку персональних даних з метою забезпечення правових та господарських відносин.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
								
Виконавець

Приватний нотаріус Стюрко О.О.

50065, м. Кривий Ріг, 
вул. Віталія Матусевича, 12/62 
р/р №26204000837407 в ПАТ 
«Укрсоцбанк», МФО 300023 у м.Києві
Ідентифікаційний номер 2873506381




Приватний нотаріус

___________________ О.О. Стюрко
Замовник

Криворізька міська рада

50101, м. Кривий Ріг,
пл. Молодіжна, 1
 р/р 35416085093527
Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 33874388



Секретар міської ради

_____________________ С.В.Маляренко
								
								






























	

АКТ
прийому-передачі послуг



Місто Кривий Ріг                                                                                 __________2019 року

Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони – Стюрко О.О., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу, надалі поіменована «Виконавець» та Криворізька міська рада в особі секретаря міської ради Маляренка С.В. надалі поіменована «Замовник», склали цей акт про слідуюче: Виконавець згідно рахунку №____від ____________2019 року надала нотаріальні послуги (засвідчення підписів у картці із зразками підписів та відбитка печатки). Вартість робіт склала 400,00(чотириста) гривень. Податок з доходів фізичних осіб нотаріусом сплачується самостійно як само зайнятою особою, відповідно до ст.178 Податкового кодексу України.
Роботи виконані у повному обсязі. Сторони претензій та зауважень одна до одної не мають.


Виконавець                                                                         Замовник

_____________О.Стюрко                                                   ______________С.Маляренко

