
llолаr,tlк N! 2 ло
Tll цового /{оговсlру Itозr,r Kll

f{одаткова )Iгоllа J{Ъ _
:ro l(оговору позиклt М __ вi7ц _.року

м. КиТв (,.,,)__ _20l __ pol<y

'I'овариство з обмелсеною вiдповiдальt,tiстtо "МАIlIФОIО" (надалi - "Позикодавець" таlабо кТоварист,во>), в

особi i \иректора Кузьп,rittова О.гtега Васи.itьови.lа) що дiс tla пiлставi Стату"гу, з олнiсТ сторони, та

Фiзl,r.trlа особа /пIп/ (лаlri - Пози.lа.llt llлlк), з iltlltoT Стороl,tи,

в подальшому разом iменуlоться кСторони>, а кожна окремо - кСторона), уклали цю Додаткову угоду про
наступне:

l.СторонипогодиJIивикластил.2.З.2ЩоговорупозикиJф_вiд201_рокувнаступнiйредакцiТ: <<2.З.2.Строlt
позики: до _20 l_ року>.

2. Процент,и за користування позикоrо в перiод дiТ цiсТ ДодатковоТ угоди нараховуються за наступним графiком:

f{eHb користування
позикоtо

Сума rlозиl<и

I-1apaxoBaHi Ilроtlенти за
кор1,1стуваIItIя поз14ко}о, грtl.

Всього ло сплати cTatJol\4 на
вiдповiдtзtлii лень

корI.1с,гуваrI ня позикоlо, грtl.

3. У цьоrurу Графiку зазначеt-ti нарахуванtiя за кожен день користуваI{ня tlозикоtо в межах строку, rta який
пролонгова[Iо строк tlозики. У випалку дострокового ловернеtIня позики Позичальник зобов'язаtlий сплатlати
cyi\4)/ Ilal]axoBa.IJ14x процентiв за корl4сl,уl]аtl}lя IIоз14коtо, перелбачеrrу I-рафiком.

zl. I{я ffодатr<ова угода укладена у двох прtлмiрttиках. Ilo o/ltlolvly /lJIя l<оrltноt'зi CTopill, tllo мас одtlаItову

Iol]и/l14LIIiy силу.

5. l [,я ДодатI(ова угода набувас .tи l-tHocTi з дати iT п iдllисаtttля С,горонам и та с нев iд'смFIоIо LIасти Hoto flоговору.

РВКВIЗИ,ГИ ТА IIIДIIИСИ CTOPIII

ПОЗИКОДАВВЦЬ
ТоВ (МАнIФоIо>

[()рr.r;lr,rчна aiipeca: 0З l50. п,r,I(иТв,

Byrt. ltазt,t b,l t tpa М rutеiз t,t ча. будt.l нок {l 7

Il/p Nl 2650005260I25 l в llД]' Kl;
Ki tPt4l}A'I'llA}lK). MсDO З20649
lдеrr,гtлtр i каtliй гrиii кол: 42В,4В_l 69

llillcTaBax

l(иректор
Iiлеlстрон ll Ll li lli/цrrис tlдtiоразовпп{
i,ltellTи(liKaTopoNI

1-1.ltа,гr.t1.1t< по/lатку на прибу,гок на загаJIьнllх виданий

ПОЗИЧАЛЬНИК

/lIIII
А2lреса:

Ресстрацiйний Hoivtep облiковоl' картки
I]латниI(а пода,гкiв

паспорт: серiя J\!_,
___року
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ТОВАРИСТВО З ОБМВЖВIIОIО ВIДПОВrЛАJIЬШСТIО (МАНIФОIО))
Itол СfiРПОУ 428483 69,03150, м. ItиТIз, вулиця Казимира Малеви.Iа, булинок 87

тел. 044 22з9з44

25 червня 2019 р. м. КиТв

НАКАЗ N,, 10/2

Про ввеdаtня в diю ttoBoi' реDакцii|' Тuповоzо dozoBopy lъозuкLt пла IIРАВИJI
нд/IлIIIIя I,PollIoBиX KollITIB у позику, в тому ЧисJII I нл умовлх
ФIIIЛIIСОВОГО крЕ/Iиту, ТОВАРИСТВОМ з OI;ME}KEHOIO
в IдII о в I/{AII ъ II I с тю " мл н I Ф о ю "

НАКАЗУЮ:

3.

Ввести в дiю нову редакцiю'Гипового дIоговору позики, затверджену IlpoToKo:roM
Загалт,tlих зборiв учасtlикiв 1'ОВ (МАIJIФОIО) J\! 4 вiд 24.06.2019 року, :з

04.07.2019 року.
Ввести в :tiTo IroBy редакцirо I]РАВИJl I]АД{АННЯ ГРОШОВИХ КОПlTIВ У
позику, в 1,ому числI I I]A умовАх ФIнАнсовоt,о ItрЕдиl,у,
1,овлриством з оБмЕжЕною вII{повIлАлы{Iстю "мАFIIФоIо",
затверджену Протоколом Загальних зборiв у.lасниtсiв ТОВ кМА[tIФОЮ> N, z[ Bizl

24.06.2019 року, з 04.07.2019 року.
I,Ia пiлставi п.гt. 1,2 цьоI,о FIаказу yci договори позики з 04.0].2019 року
I,еIIеруюl,ься та т{адаIоться Споживачу для пi7lпису за новими редакцiямlи
I IрАвиJI I,Iл/iАI]ня гроU]ових кош]1,Iв у позику, в ,гому чисJII l tIA
yMoI]AX ФIнАtIсового крЕ/Iи,гу, l,овАрисl,вом з оБмЕжЕIlоtо
ВIlIГIОВll{АЛЬFIiСТЮ "МАНIФОЮ" та Типового /\оговору позики,
Опублiкувати на СаЙтi ll1ii.i,:,i,l1jli]l]i.\"1],!]l].l.:,]]i1.{li],cKaHKoпiro новоi релакrtiТ
'Гипового договору tIозики впродовж одного робсlчого дня, aJle в буль-яrсому
випа/Iку llo моменту ввелення в дiю (до 04.07.2019 року).
Опублirсувати IIа Сайтi }:i;;ll,:,iil;:r;ili1;, J111111,1;il11;.i;1,:/ скаuIкопitо rToBoT ре.цакriiТ
прАвиJI IIлllлIIIш гроII]ових кошI,гIв у IIозику, в тому ,{исJII l itл
yMoI]AX ФI[-IАI-]соRого крЕ/lиту, тоI]Арисl,вом з оБмЕжЕноIо
RIЛГIОВrДАЛЬi]IСТЮ "МАFIIФОIО" впродов}к одного робо.lого лIIя, аJIе I]

будь-яtсому випадку до моменту I]ведецня в дtiю (до 04.0].2019 року).
Ilовiчtомити праlдiвникiв ТОВ (МАНIФОIО> про змiну 'Гипового договору
позики та IIРАRИJr НА/{АI{L{Я ГРОillОВИХ КОIШ]'IВ У ПОЗИКУ, В l'ОМУ
I,IисJII I I]A умовАх ФIFIлF{соI]ого крl]ди],у, ,гоRАрис,гвом з
()Бмl jжl]I-Io Iо вI/1I IoBI/IAJ I bI l IC1,IO "мАI IIФок)".
Котlтроль за /{отримаI{ням IIього I{аказу заJIиIIJаIо :за собоIо.
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